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ΜΕΡΟΣ 1
Ο
  

Γιατί το κεφάλαιο επιµένει και προωθεί τις 
αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση; Τι εργατικό 
δυναµικό θέλει να φτιάξει; 

Η σχέση της εκπαίδευσης µε την οικονοµία βρίσκεται στη 
συµβολή της στην αναπαραγωγή της εργατικής δύναµης και 
την παραγωγή νέας γνώσης που σχετίζεται µε τα 
πανεπιστήµια. Οι αλλαγές στην εκπαίδευση εξυπηρετούν τις 
αναδιαρθρώσεις στην εργασία που προωθεί το κεφάλαιο για 
τη µεγαλύτερη κερδοφορία του. 

Στη Λισαβόνα καθορίστηκαν οι στόχοι του κεφαλαίου στον 
τοµέα της εργασίας: Φτηνό, ευέλικτο εργατικό δυναµικό, µε 
λίγες γνώσεις, διαρκώς επανακαταρτίσιµο, χωρίς εργασιακά 
και ασφαλιστικά δικαιώµατα... Σε αυτό το µοντέλο έρχονται 
να συµβάλουν οι αλλαγές στην εκπαίδευση, τόσο ως προς τη 
γνώση που παρέχεται όσο και ως προς τη συνείδηση που 
διαµορφώνεται. 

Τι γνώσεις θα έχει ο εργαζόµενος στον καπιταλισµό δεν το 
ορίζει ο ίδιος, αλλά το κεφάλαιο, µέσω του σχεδιασµού του 
και µέσω του «συλλογικού» καπιταλιστή, του αστικού 
κράτους. 

Σήµερα, η εφαρµογή της επιστήµης είναι γενικευµένη στην 
παραγωγή. Αυτό σηµαίνει ότι το κεφάλαιο χρειάζεται 
εργατικό δυναµικό µε µεγαλύτερες δεξιότητες µεν, δηλαδή 
ικανότητες χειρισµού των σύγχρονων µέσων παραγωγής, 
λιγότερες γνώσεις δε, αφού αυτές δε χρειάζονται για 
χειρισµούς εργαλείων. Εργατικό δυναµικό που µπορεί να 
εργαστεί σε έναν τοµέα παραγωγής, γρήγορα και 
αποτελεσµατικά, άρα και µε µεγαλύτερο κέρδος για το 
κεφάλαιο. Που όµως στο επόµενο άλµα της επιστήµης και της 
τεχνολογίας, στην παραµικρή αλλαγή της τεχνογνωσίας, θα 
θεωρείται ξεπερασµένος, αργός. Για την επιχείρηση είναι 
προτιµότερο να απολύσει τους εργάτες που είναι πια µη 
παραγωγικοί παρά να τους επιµορφώσει. Αλλωστε, ο 
εργαζόµενος δε θα χρειάζεται απλά επιµόρφωση, αλλά 
επανακατάρτιση καθώς δε θα γνωρίζει σε βάθος τον τοµέα 
στον οποίο απασχολείται, ώστε να µπορεί να συλλάβει µε 
επιµόρφωση την εξέλιξη της επιστήµης. Ετσι, οι µη 
παραγωγικοί απολύονται και προσλαµβάνονται νέοι 
εργαζόµενοι, καταρτισµένοι µε βάση τις νέες εξελίξεις. Και οι 
προηγούµενοι ξανακάθονται στα θρανία της διά βίου 
κατάρτισης, για να καταρτιστούν σε έναν άλλο τοµέα και να 
µπορέσουν να ξαναπιάσουν δουλιά. 
Στο εκπαιδευτικό σύστηµα, ως ιδεολογικός µηχανισµός του 
αστικού κράτους, τα προγράµµατα σπουδών διαµορφώνονται 
έτσι ώστε να «κατασκευαστεί» ο αυριανός εργαζόµενος. Ετσι 
µαθαίνουν οι νέοι την επιχειρηµατικότητα από τα πιο 
τρυφερά χρόνια, βιώνουν την ανασφάλεια και τη διαρκή 
εξέταση και αξιολόγηση. Αλλά επειδή το κεφάλαιο χρειάζεται 
εργάτες που να «κάνουν τη δουλιά», αλλά να µη «βράζουν 
από µέσα τους», να µην αγανακτούν στην εκµετάλλευση, το 
εκπαιδευτικό σύστηµα έρχεται να χτίσει συνειδήσεις - 
υπερασπιστές του συστήµατος. Εργάτες, δηλαδή, που θα 
εναντιώνονται στα ίδια τους τα συµφέροντα. Τα νέα βιβλία 
που διδάσκουν ότι δεν υπάρχει οχτάωρο, η κοινωνιολογία 
που διδάσκει ότι καταργήθηκαν οι τάξεις και η ταξική πάλη, η 
ιστορία που δε λέει τίποτα για αγώνες και παρουσιάζει το 
υπάρχον σύστηµα ως κάτι αιώνιο κι αδιαµφισβήτητο, αυτόν 
ακριβώς το στόχο εξυπηρετούν. 
Το κεφάλαιο δε θέλει εργαζόµενους µε συνολική γνώση των 
νόµων της φύσης και της κοινωνίας, δε θέλει εργαζόµενους 
που να µπορούν να ερµηνεύσουν την εξέλιξη της κοινωνίας, 

τη θέση τους µέσα σε αυτή. Θέλει εργάτες µε γνώσεις «λίγο 
απ' όλα», που να µπορούν µεν να απασχοληθούν 
αποτελεσµατικά σε µια σειρά τοµείς, να µπορούν όµως µε την 
ίδια ευκολία να απολυθούν, διαµορφώνοντας στρατιές 
ανέργων, χτυπώντας βάναυσα τα εργασιακά δικαιώµατα και 
ρίχνοντας κατακόρυφα την τιµή της εργατικής δύναµης. 

 

Γιατί µας αφορούν όλους οι αντιδραστικές 
αναδιαρθρώσεις στην Παιδεία; 

Για τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στην Παιδεία 
δουλεύουν όλοι οι µηχανισµοί του κεφαλαίου. Το αστικό 
κράτος και η ΕΕ, ο ΟΟΣΑ, ο ΣΕΒ και διάφορα «ευαγή» 
ιδρύµατα και ινστιτούτα που έρχονται να ζητήσουν την 
επιτάχυνση της µετατροπής της Παιδείας σε ένα µηχανισµό 
συνεχόµενων καταρτίσεων. Ο λόγος είναι ότι µέσα από τις 
αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις το κεφάλαιο επιδιώκει την 
ενίσχυση του συστήµατος εκµετάλλευσης των εργαζοµένων. 
Οι αναδιαρθρώσεις στην Παιδεία συνδέονται άµεσα µε τις 
αναδιαρθρώσεις στην εργασία. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται 
εργατικό δυναµικό που µε µικρότερο κόστος θα κάνει πιο 
αποδοτικά τη δουλιά, άρα θα αυξάνει την κερδοφορία των 
επιχειρήσεων. Σήµερα, η εφαρµογή της επιστήµης και της 
τεχνολογίας στην παραγωγή είναι διευρυµένη. Επειδή, όµως, 
το εργατικό δυναµικό µε ολόπλευρη µόρφωση και κοστίζει 
στο κεφάλαιο αλλά και είναι επικίνδυνο για την εξουσία των 
µονοπωλίων, προωθείται η υποκατάσταση της γνώσης από 
ένα σύστηµα διαδοχικών, συνεχών καταρτίσεων. Ο ευέλικτος 
εργαζόµενος - τον οποίο ήδη έχουν θεσµοθετήσει - έρχεται 
να πάρει ευέλικτη εκπαίδευση. Να λάβει δηλαδή δεξιότητες, 
που θα του επιτρέπουν την αποτελεσµατική και γρήγορη 
δουλιά, που όµως θα του είναι άχρηστες µόλις η τεχνολογία 
εξελιχτεί. Και η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία. Το σύστηµα 
διά βίου κατάρτισης έρχεται να επανακαταρτίσει τον µη 
παραγωγικό εργαζόµενο σε κάποιον άλλο τοµέα και να 
προσλάβει στη θέση του κάποιον άλλο, από τους χιλιάδες 
ανέργους - καλύτερα καταρτισµένο και πιο φτηνό. 
Στόχος των αναδιαρθρώσεων, εκτός από την παραγωγή 
ευέλικτου και φτηνού εργατικού δυναµικού είναι ένα 
εργατικό δυναµικό που να µην αντιδρά στην εκµετάλλευση, 
αλλά να θεωρεί αναγκαία και αυταπόδεικτη την εκµετάλλευσή 
του, το ίδιο το εκµεταλλευτικό σύστηµα. Στην κατεύθυνση 
αυτή προσαρµόζονται νέα βιβλία, νέα προγράµµατα 
σπουδών, ώστε µε πιο επιθετικό τρόπο να εµπεδώσουν οι 
νέοι πρότυπα χειραγωγηµένης συµπεριφοράς και στερεότυπα 
αποδοχής του συστήµατος. Ετσι ώστε, η νέα βάρδια της 
εργατικής τάξης, που θα έχει περάσει από το 
«µεταρρυθµισµένο» εκπαιδευτικό σύστηµα, να αποτελεί µια 
κρίσιµη µάζα, εξοικειωµένη µε τους χειρότερους όρους 
εργασίας και ζωής. Εργαζόµενοι, δηλαδή, µε µειωµένες 
δυνατότητες να κατανοήσουν τη θέση τους στην κοινωνία, να 
αντιδράσουν και να παλέψουν ενάντια στο εκµεταλλευτικό 
σύστηµα. 
Η πάλη για Ενιαία ∆ηµόσια ∆ωρεάν Παιδεία δεν αφορά µόνο 
τους αυριανούς εργαζόµενους. ∆εν είναι ζήτηµα ειδικών ούτε 
µόνο όσων έχουν παιδιά. Είναι υπόθεση όλων των 
εργαζοµένων, όλων των κλάδων, ανεξάρτητα από το 
µορφωτικό τους επίπεδο. Ο λόγος είναι ότι η αντίσταση στην 
επίθεση στην Παιδεία, συνδέεται όλο και πιο στενά µε την 
αντίσταση και την αντεπίθεση στον τοµέα της εργασίας και 
της κοινωνικής ζωής γενικότερα. Ταυτόχρονα, ο τρόπος που 
θα σκέφτεται και θα δρα η νέα γενιά, παίζει καθοριστικό ρόλο 
για το µέλλον της κοινωνίας, στον αγώνα για ριζικές αλλαγές 
σ' αυτήν. Και την ανάπτυξη αυτού ακριβώς του αγώνα θέλει 
το κεφάλαιο να εµποδίσει. 
Για όλους αυτούς τους λόγους, η πάλη για την Παιδεία αφορά 
όλους και πρώτα απ' όλα την εργατική τάξη. Γιατί, η εργατική 
τάξη, ως η τάξη που παράγει τον πλούτο χωρίς να 
καρπώνεται τα αποτελέσµατα της εργασίας της, είναι εκείνη 
που µπορεί να διεκδικήσει την επαναστατική αλλαγή στον 
τοµέα της Παιδείας, της εργασίας, να συνδέσει την πάλη αυτή 
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µε την πάλη για την κατάργηση της εκµετάλλευσης 
ανθρώπου από άνθρωπο. 

 

Μπορεί ένα ιδιωτικό «πανεπιστήµιο» να µην είναι 
κερδοσκοπικό; 

Η επίφαση ότι τα πανεπιστήµια που µπορεί να ιδρυθούν µε 
την αναθεώρηση του άρθρου 16, δε θα είναι ιδιωτικά αλλά 
«µη κερδοσκοπικά» είναι µια καθαρή παραπλάνηση. Εκείνο 
που προβάλλουν τόσο η κυβέρνηση όσο και το ΠΑΣΟΚ είναι 
ότι τα ιδρύµατα δε θα λειτουργούν ως ανώνυµες εταιρείες, µε 
µετοχές, µερίσµατα και κέρδη, δε θα λειτουργούν δηλαδή ως 
επιχειρήσεις, αλλά ως µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα. «Μη 
κερδοσκοπικό» σηµαίνει ότι τα έσοδα του ιδρύµατος 
επανεπενδύονται στο ίδιο, για την ανάπτυξή του. Εκείνο που 
σκόπιµα δεν ξεκαθαρίζουν είναι ότι η νοµική µορφή, του µη 
κερδοσκοπικού, δε σηµαίνει ότι το ίδρυµα δε βγάζει κέρδος, 
ούτε ότι δεν είναι ιδιωτικό. Ο νοµικός χαρακτήρας δεν αναιρεί 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Οπως και δεν αναιρεί ότι το 
ίδρυµα θα λειτουργεί µε κριτήρια ιδιωτικοοικονοµικά και όχι 
ακαδηµαϊκά. 
Αλλωστε, το «νοµικίστικο» της υπόθεσης το ξεκαθαρίζει ο 
υφυπουργός Παιδείας, Σπ. Ταλιαδούρος, σε συνέντευξή του 
σε καθηµερινή εφηµερίδα στις 16 Γενάρη, ότι «ο µη 
κερδοσκοπικός χαρακτήρας των ιδρυµάτων σηµαίνει ότι αυτά 
θα έχουν τη µορφή του ιδρύµατος ή του σωµατείου και θα 
διευκολύνονται έτσι τυχόν δωρεές, κληροδοτήµατα και 
παροχές διαφόρων φορέων προς αυτά τα ιδρύµατα». ∆ε 
σηµαίνει όµως ότι οι φοιτητές δε θα πληρώνουν δίδακτρα, ότι 
οι επιχειρήσεις δε θα χρηµατοδοτούν τα ιδρύµατα, 
παρεµβαίνοντας σε µεγάλο βαθµό και στα προγράµµατά τους. 
Να σηµειώσουµε ότι το ALBA, ένα από τα πρωτοκλασάτα 
ιδιωτικά κολέγια, είναι επίσης ίδρυµα «µη κερδοσκοπικού» 
χαρακτήρα! Συγκεκριµένα, στην ιστοσελίδα του, αναφέρεται 
ότι «το ALBA είναι µια µη κερδοσκοπική εκπαιδευτική ένωση 
περισσότερων από 60 ελληνικών εταιρειών». Ανάµεσα στις 
εταιρείες που συγκροτούν τη «µη κερδοσκοπική εκπαιδευτική 
ένωση» είναι και τράπεζες, κανάλια, πετρελαϊκές εταιρίες, ο 
ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ... Μπορεί το ALBA τα χρήµατα που παίρνει από 
τους πελάτες του να µην τα επενδύει σε κάποια άλλη 
εταιρεία. Εχει όµως κέρδος. Κατ' αρχήν ιδεολογικό και 
πολιτικό, καθώς το πρόγραµµά του διαµορφώνεται άµεσα µε 
βάση το συµφέρον των οργανώσεων του κεφαλαίου που είναι 
ιδιοκτήτες της «εκπαιδευτικής ένωσης». Και οικονοµικό, 
αφού για την παρακολούθηση ενός µεταπτυχιακού 
προγράµµατος ο φοιτητής µπορεί να πληρώσει µέχρι και 
18.400 ευρώ! 
Κέρδος βέβαια - και µάλιστα πολύ µεγαλύτερο - έχουν και οι 
εταιρείες που το συγκροτούν, καθώς στο ALBA εκπαιδεύεται 
το αυριανό στελεχικό δυναµικό σε οικονοµικούς κυρίως 
τοµείς. Και είναι ηλίου φαεινότερον ότι στο εκπαιδευτικό 
ίδρυµα που τους ανήκει, οι εταιρείες καθορίζουν τι θα 
γνωρίζει ο απόφοιτος. Και µάλιστα έχουν µεγάλο κέρδος και 
πολλαπλάσιο εκείνου που θα µπορούσε να βγάλει ένα 
οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυµα, γιατί «προµηθεύονται» 
εργατικό δυναµικό, κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα τους, 
εκπαιδευµένο από «δικούς τους ανθρώπους», που δε 
γνωρίζει εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα. 

 

Μας λένε ότι αφού έτσι κι αλλιώς και σήµερα η Παιδεία 
δεν είναι δωρεάν, γιατί αγωνίζεστε να διατηρηθεί αυτό 
το καθεστώς; 

Το παραπάνω επιχείρηµα, που προβάλλει η κυβέρνηση κατά 
κόρον, είναι πλαστό και έχει στόχο να αποπροσανατολίσει τον 
αγώνα για την Παιδεία. Γιατί, το γεγονός ακριβώς ότι η 
Παιδεία δεν είναι δωρεάν, είναι ανάµεσα σ' αυτά που 
πυροδοτούν τις αντιδράσεις ενάντια στις αντιδραστικές 
αναδιαρθρώσεις, που φέρνουν µια εκπαίδευση η οποία, εκτός 
των άλλων που αφορούν το περιεχόµενό της, θα κοστίζει 

ακόµα περισσότερο. Επιπλέον, το ότι η εκπαίδευση είναι σε 
αυτή την κατάσταση δεν είναι ευθύνη εκείνων που 
αγωνίζονται, αλλά της πολιτικής της ΕΕ, της Ν∆ και του 
ΠΑΣΟΚ. 

Είναι κενό γράµµα η προπαγάνδα της κυβέρνησης που, 
προσπαθώντας να αντιπαρέλθει τις κινητοποιήσεις, 
επικαλείται ότι ούτε σήµερα είναι δωρεάν οι σπουδές. Η 
κυβέρνηση µε αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να απαξιώσει τις 
κινητοποιήσεις, να τις «τσουβαλιάσει» και να ξεµπερδεύει 
µαζί τους, παρουσιάζοντας εκείνους που αγωνίζονται για την 
Παιδεία των σύγχρονων λαϊκών αναγκών ως τάχα 
υπερασπιστές της τωρινής κατάστασης, ως βολεµένους, που 
δήθεν δε θέλουν να αλλάξει τίποτα... 

Μια απλή µατιά στα αιτήµατα του φοιτητικού και 
σπουδαστικού κινήµατος, αλλά και στις αποφάσεις και 
ανακοινώσεις του λαϊκού κινήµατος αποδεικνύει ότι όχι µόνο 
δεν προβάλλουν γραµµή υπεράσπισης της σηµερινής 
απαράδεκτης κατάστασης, αλλά είναι γραµµή διεκδίκησης. 

Στο σηµείο αυτό αναδεικνύεται και η ανάγκη απεγκλωβισµού 
από αιτήµατα που στέκονται στην υπεράσπιση της 
υπάρχουσας απαράδεκτης κατάστασης στην Παιδεία. Και να 
παλέψουν µε άξονα τη διεκδίκηση ενιαίας δηµόσιας και 
δωρεάν λαϊκής Παιδείας. 

Γιατί, απέναντι στο χαράτσωµα της λαϊκής οικογένειας, για να 
πληρώσει την εκπαίδευση των παιδιών της, η λύση δεν 
µπορεί να είναι ακόµα µεγαλύτερο χαράτσι. Και οι 
αντιδραστικές µεταρρυθµίσεις που προωθεί η κυβέρνηση µε 
τη συναίνεση του ΠΑΣΟΚ δεν έρχονται για να διορθώσουν 
αυτή την κατάσταση, δεν έρχονται για να θεσµοθετήσουν 
πραγµατικά δηµόσια και δωρεάν Παιδεία. Ισα ίσα. Με τα νέα 
µέτρα όχι µόνο δε θα σταµατήσει να πληρώνει η λαϊκή 
οικογένεια µεγάλα ποσά για την εκπαίδευση των παιδιών της. 
Αλλά θα κληθεί να πληρώνει ακόµα περισσότερα. Γιατί οι 
αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις οδηγούν ευθέως στην 
ιδιωτικοποίηση των σπουδών (βλ. αναθεώρηση άρθρου 16, 
νέος νόµος πλαίσιο), στη µετακύληση µεγάλου µέρους του 
κόστους σπουδών στην πλάτη της λαϊκής οικογένειας 
(ευέλικτες ζώνες), στην ανάγκη ο εργαζόµενος να καταβάλλει 
χρήµατα πολλές φορές στη ζωή του µέσα από τη διά βίου 
εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

Είναι ακόµα γεγονός, ότι τόσο η κυβέρνηση της Ν∆ όσο και οι 
προηγούµενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, έστρωσαν το δρόµο 
όλα τα προηγούµενα χρόνια προκειµένου η ανάγκη για 
αλλαγές στην υπάρχουσα εκπαίδευση να πέσουν σαν ώριµο 
φρούτο. Το σχέδιο δεν ξεκίνησε χτες. Ξεδιπλώνεται χρόνια 
τώρα: ∆ιαρκής και αυξανόµενη υποχρηµατοδότηση σε όλες 
τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, σπρώξιµο από το ίδιο το 
σχολείο στην παραπαιδεία, ακόµα και από τα χρόνια του 
∆ηµοτικού, απουσία καλλιτεχνικής και αθλητικής Παιδείας 
από τις σχολικές δοµές, ανυπαρξία δηµόσιων επαγγελµατικών 
σχολών. 
Απόλυτα υπεύθυνοι για τη σηµερινή κατάσταση της 
εκπαίδευσης είναι η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ. Που µε την πολιτική 
τους όλα τα προηγούµενα χρόνια οδήγησαν στην 
υποβάθµιση, την απαξίωση του δηµόσιου σχολείου και 
πανεπιστηµίου, πριµοδότησαν την ιδιωτική εκπαίδευση. 

 

Η «αξιολόγηση» των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων διασφαλίζει τον κοινωνικό έλεγχο στο έργο 
των πανεπιστηµίων; 

Η αξιολόγηση έχει καθαρά ταξικό περιεχόµενο. Είναι µεγάλο 
ψέµα ότι οποιοσδήποτε νόµος στο υπάρχον σύστηµα µπορεί 
να θεσµοθετηθεί για τον κοινωνικό έλεγχο, να δίνει δηλαδή 
στο λαό τη δυνατότητα να ελέγχει τους κρατικούς, δηµόσιους 
ή ιδιωτικούς οργανισµούς. Για να υπάρξει κοινωνικός έλεγχος 
πρέπει να υπάρχει κοινωνικός σχεδιασµός. Οταν ο σχεδιασµός 
της οικονοµίας στοχεύει στη µεγιστοποίηση των κερδών του 
κεφαλαίου, τι θα έρθει να ελέγξει ο λαός. Αν κερδίζουν τα 
µονοπώλια; 
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Οταν Ν∆ και ΠΑΣΟΚ µιλούν για κοινωνική λογοδοσία, 
εννοούν λογοδοσία σε εκείνους που ονοµάζουν «κοινωνικούς 
εταίρους»: τις τράπεζες, τις πολυεθνικές, τον ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ. 
Με άλλα λόγια, εκείνο που επιδιώκουν είναι η λογοδοσία προς 
τις επιχειρήσεις και τους εκπροσώπους τους. 

Αλλωστε, θα ήταν αφέλεια να πιστέψει κανείς ότι τώρα 
«ξύπνησε» το αστικό κράτος και θέλει να ελέγξει τα 
πανεπιστήµια. ∆ηλαδή, αυτή τη στιγµή δεν υπάρχουν 
µηχανισµοί ελέγχου των πανεπιστηµίων; Τα ελληνικά 
πανεπιστήµια λειτουργούν περίπου «αναρχοαυτόνοµα»; Οχι, 
βέβαια! Η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό δηµόσιο έχει και 
σήµερα µηχανισµούς που του επιτρέπουν να γνωρίζει το έργο 
που παράγεται στα ελληνικά πανεπιστήµια και παρεµβαίνει σε 
αυτό. 

Η αξιολόγηση των πανεπιστηµίων είναι αναπόσπαστο κοµµάτι 
των συνολικών αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην 
Παιδεία. Χρειάζεται για να ελέγχονται τα ιδρύµατα από τη 
στιγµή που αποτελούν κοµµάτι της «ελεύθερης αγοράς». Για 
να ελέγχεται ο βαθµός και ο ρυθµός προσαρµογής των 
ιδρυµάτων στο µοντέλο λειτουργίας που ετοιµάζεται µε βάση 
τις κατευθύνσεις της Μπολόνια: ανταγωνιστικότητα, 
λειτουργία µε επιχειρηµατικά κριτήρια. ∆εν είναι τυχαίο ότι η 
«αξιολόγηση» συνδέεται ευθέως µε τη χρηµατοδότηση που 
θα λαµβάνει το ίδρυµα. Αν ένα ίδρυµα δεν προσαρµόζεται 
στις αναδιαρθρώσεις «τιµωρείται» µε µικρότερη 
χρηµατοδότηση και καταδικάζεται να κλείσει. Η επιβίωσή του 
εξαρτάται από την προσαρµογή του. 

Η αξιολόγηση έρχεται να ελέγξει την προσαρµογή των 
ιδρυµάτων, να τα κατατάξει ανάλογα µε το πόσο 
ανταγωνιστικά είναι. Και τα κριτήρια της ανταγωνιστικότητας 
είναι εκείνα που το κεφάλαιο θέτει µε βάση τις ανάγκες του: 
ποιοι κλάδοι θα αναπτυχθούν και τι είδους επιστήµονες και 
«επιστήµονες» χρειάζονται οι επιχειρήσεις. 

Οτι η αξιολόγηση συνδέεται ευθέως µε τη χρηµατοδότηση 
του πανεπιστηµίου είναι ξεκάθαρο. Είναι χαρακτηριστικά αυτά 
που λέει σε άρθρο του σε κυριακάτικη εφηµερίδα 
(14/1/2007) ο Π. Παναγιωτόπουλος, γενικός εισηγητής της 
κυβέρνησης στην επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγµατος: 

«Με το νέο νόµο - πλαίσιο (...) πρέπει να καθιερώνονται, 
µεταξύ των άλλων: 

1. Η πλήρης αξιολόγηση όλων µέσα στα ΑΕΙ, σύµφωνα µε 
όλες τις προδιαγραφές 

2. Η σύνδεση της αύξησης της χρηµατοδότησης προς τα ΑΕΙ 
(...) µε την πρόοδο του κάθε πανεπιστηµίου στην κλίµακα της 
αξιολόγησης και των επιδόσεών του...». 

 

 

 

Η «αξιολόγηση» δε θα βοηθήσει στη βελτίωση της 
ποιότητας των ιδρυµάτων και στην ενηµέρωση του 
κόσµου γι' αυτά; 

Η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να πείσουν ότι η αξιολόγηση 
πάει πακέτο µε την «ποιότητα» και µε µια σχετική διατύπωση 
έχουν συµφωνήσει να επιβάλουν την «αξιολόγηση» µέσω και 
του Συντάγµατος, µε την αναθεώρηση του άρθρου 16. 
Μιλούν για διασφάλιση της ποιότητας, λες και η ποιότητα της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι κάτι ορισµένο και ουδέτερο ή 
κοινώς αποδεκτό. Για παράδειγµα, ο εργαζόµενος θεωρεί 
«ποιότητα» στην Ανώτατη Εκπαίδευση τη δωρεάν παροχή 
της, την εξασφάλιση δωρεάν στέγασης και σίτισης των 
φοιτητών, την πλήρη και επαρκή υλικοτεχνική υποδοµή κ.ά. 
Τα κείµενα της ΕΕ µιλώντας για «ποιότητα» εννοούν την 
αύξηση του αριθµού των φοιτητών στα Πανεπιστήµια, την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν οι επιχειρήσεις από 
τα Πανεπιστήµια κ.ο.κ. Γίνεται κατανοητό ότι η ποιότητα είναι 
ταξικά διαφοροποιηµένη έννοια και, πολύ περισσότερο, είναι 
µια έννοια που δεν µπορεί εύκολα να ποσοστικοποιηθεί και να 

µετρηθεί, όπως ισχυρίζονται ότι θα κάνουν µε την 
«αξιολόγηση της ποιότητας». 
Στο σηµείο αυτό θα µπορούσε κανείς να αντιτάξει ότι 
υπάρχουν κάποια στοιχεία που συνδέονται µε την ποιότητα 
των σπουδών και στα οποία θα µπορούσαν να συµφωνήσουν 
οι πάντες. Για παράδειγµα, οι κατάλληλες κτιριακές υποδοµές, 
ο πλήρης εξοπλισµός εργαστηρίων κι αιθουσών και άλλα 
τέτοια που σήµερα δεν καλύπτονται, παρουσιάζουν ελλείψεις 
και προβλήµατα. Η απάντηση εδώ έρχεται αβίαστα: 
Χρειάζεται ένα διαφορετικό σύστηµα «αξιολόγησης» για να 
εντοπιστούν και να διορθωθούν αυτά; ∆εν ξέρει η εκάστοτε 
κυβέρνηση τι ελλείψεις και τι προβλήµατα παρουσιάζουν τα 
ιδρύµατα; Αφού η πολιτική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και 
της Ν∆ είναι που τα δηµιουργεί και τα συντηρεί. Το ΠΑΣΟΚ, 
για παράδειγµα, ίδρυσε το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου κι 
έστειλε φοιτητές να σπουδάσουν εκεί χωρίς να υπάρχουν 
κτίρια!! Ακόµα όµως κι αν δε γνώριζαν οι κυβερνήσεις τα 
προβλήµατα, θα αρκούσε µια ερώτηση προς τα ιδρύµατα να 
υποδείξουν τις ελλείψεις και τα προβλήµατά τους. ∆ε 
χρειάζεται «αξιολόγηση» γι' αυτό. 
Αντίστοιχα, η λογική της ενηµέρωσης του κόσµου µέσω της 
«αξιολόγησης» είναι υποκριτική κι επικίνδυνη. Αν το κράτος 
εξασφαλίζει την πλήρη ανάπτυξη όλων των ιδρυµάτων 
εξίσου, τη χρηµατοδότησή τους, το υψηλό επίπεδο σπουδών 
τους κλπ., τότε για την ενηµέρωση του κόσµου αρκεί να 
γίνεται γνωστό το αντικείµενο σπουδών του κάθε Τµήµατος. 
Αφού όλα τα ιδρύµατα θα είναι ισότιµα και θα παρέχουν 
υψηλού επιπέδου σπουδές, δε θα τίθεται θέµα επιλογής 
ιδρύµατος από τους υποψήφιους φοιτητές. 
Στην πραγµατικότητα η «αξιολόγηση», έχοντας ως βασικό 
στόχο τον έλεγχο την προώθησης των αναδιαρθρώσεων στα 
ιδρύµατα, θα έχει το αντίθετο ακριβώς αποτέλεσµα: Θα 
διαχωριστούν τα ιδρύµατα σε λίγα «καλά» για την ελίτ και 
πολλά «κακά» για τη µάζα. Τα πρώτα θα χρηµατοδοτούνται 
περισσότερο και οι απόφοιτοί τους θα προτιµούνται από τις 
επιχειρήσεις, ενώ τα υπόλοιπα θα βαλτώνουν κι οι απόφοιτοί 
τους θα µπαίνουν στην παραγωγή µε πολύ χειρότερους 
όρους και χωρίς πολλές απαιτήσεις. Σ' αυτό το περιβάλλον, η 
ενηµέρωση θα χρειάζεται στους επιχειρηµατίες, προκειµένου 
να επιλέγουν σε ποια ιδρύµατα θα επενδύουν, από ποια θα 
αγοράζουν έρευνα κ.ο.κ. Οσο για τους υποψήφιους φοιτητές, 
αυτοί θα στοιβάζονται στα ιδρύµατα (ανεξαρτήτως 
ενηµέρωσης) µε βάση το πορτοφόλι τους. 

 

 

Γιατί η «αυτοτέλεια» των πανεπιστηµίων είναι µοχλός 
για τη λειτουργία τους µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια; 

Η αποκαλούµενη «αυτοτέλεια», «αυτοδιοίκηση» ή 
«αυτονοµία» των πανεπιστηµίων είναι ένα αίτηµα κοινό στη 
Ν∆, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΝ. Το επιχείρηµα είναι ότι µε αυτόν 
τον τρόπο τα δηµόσια πανεπιστήµια θα αναβαθµιστούν, θα 
αναπτυχθούν, θα λειτουργήσουν καλύτερα, καθώς θα 
απεγκλωβιστούν από το «σφιχτό εναγκαλισµό» µε το κράτος 
και θα ξεφύγουν από τις «γραφειοκρατικές» δοµές. 
Στην πραγµατικότητα, η «αυτοτέλεια» είναι το µέσο για την 
καλύτερη προσαρµογή της εκπαίδευσης στις αντιδραστικές 
αναδιαρθρώσεις. Η οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια είναι 
ο δρόµος για να αποδεσµευτεί το κράτος από την υποχρέωση 
ισότιµης χρηµατοδότησης των ιδρυµάτων. Αυτό φαίνεται 
ξεκάθαρα στο προσχέδιο του νέου νόµου - πλαισίου, όπου 
προβλέπεται η «αυτοτέλεια» των ιδρυµάτων και ορίζεται η 
σύναψη τετραετούς «συµβολαίου» του ιδρύµατος µε το 
υπουργείο Παιδείας, όπου θα καθορίζονται οι στόχοι του 
ιδρύµατος. Με βάση αυτό το «συµβόλαιο» θα ελέγχεται αν το 
ίδρυµα εκπληρώνει τους στόχους που από κοινού θα έχουν 
συµφωνηθεί και αναλόγως θα χρηµατοδοτείται από το 
υπουργείο. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται και η εισαγωγή 
µάνατζερ, για τη διαχείριση των οικονοµικών του 
πανεπιστηµίου. 
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Αντίθετα, η απαλλαγή του κράτους από την υποχρέωση της 
χρηµατοδότησης των ιδρυµάτων σηµαίνει ότι το ίδρυµα για 
να καταφέρει να επιβιώσει θα ψάξει µόνο του να βρει πόρους. 
Και το πρώτο µέρος που θα κοιτάξει είναι οι επιχειρήσεις που 
θα «επενδύσουν» στην έρευνα, καθώς και οι φοιτητές που θα 
καταβάλλουν δίδακτρα. Η εξάρτηση της βιωσιµότητας του 
ιδρύµατος από τη χρηµατοδότηση από ιδιώτες θα το 
αναγκάσει να «πάρει µέτρα» ώστε να γίνει πιο ελκυστικό 
στους επιχειρηµατίες: Να υιοθετήσει τις αναδιαρθρώσεις, να 
υποχωρήσει σε πλευρές της λειτουργίας ή του προγράµµατός 
του που µπορεί να µην ικανοποιούν τους «επενδυτές», να 
προσαρµόσει τους σκοπούς του σε διδασκαλία και έρευνα 
ανάλογα µε τι προτιµούν οι «επενδυτές» κλπ. Το 
πανεπιστήµιο δηλαδή θα κληθεί να κάνει σκόντο τόσο από το 
πρόγραµµα και τη λειτουργία του όσο και από την ίδια την 
επιστήµη. 
Το αίτηµα για «αυτοτέλεια» του πανεπιστηµίου είναι ένα 
αίτηµα απόλυτα ευθυγραµµισµένο µε την ουσία και τον 
προσανατολισµό των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων. Και 
εµφανίζεται ως «σηµαία» στην προπαγάνδα της Ν∆ και του 
ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο αίτηµα υποστηρίζει και ο ΣΥΝ και η νεολαία 
του. Ο ΣΥΝ παρουσιάζει τη δική του πρόταση για αυτονοµία, 
ως µια άλλη αυτονοµία, «εφικτή», µια αυτονοµία και από το 
κράτος και από τις επιχειρήσεις. Ετσι, και υποστηρίζει το 
δρόµο για τις αντιδραστικές αλλαγές και διαφοροποιείται 
φραστικά προς το δήθεν προοδευτικότερο από το ΠΑΣΟΚ και 
τη Ν∆. Οµως αποδεικνύεται και από τα παραπάνω ότι 
αυτοτέλεια από το κράτος σηµαίνει στενότερο δέσιµο µε τις 
επιχειρήσεις. Από πού θα χρηµατοδοτούνται τα πανεπιστήµια 
αν όχι από το κράτος και µάλιστα ισότιµα; 

 

Τι σηµαίνουν οι «κύκλοι» σπουδών στην ανώτατη 
εκπαίδευση και τι επιπτώσεις έχουν στο επίπεδο των 
σπουδών;  
Στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια για τη δηµιουργία 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και 
µε πρόσχηµα το να είναι τα πτυχία των διαφόρων χωρών 
εύκολα συγκρίσιµα µεταξύ τους, προωθήθηκε και διαρκώς 
ενισχύεται και στη χώρα µας η διάσπαση της ανώτατης 
εκπαίδευσης σε κύκλους σπουδών. Ετσι παγιώνεται ο 
διαχωρισµός των σπουδών σε πτυχίο - µεταπτυχιακό - 
διδακτορικό, κατά τα αγγλοσαξονικά πρότυπα. Μάλιστα, 
αυτός ο διαχωρισµός στην πλήρη εφαρµογή του συνεπάγεται 
και συγκεκριµένα έτη σπουδών: 3 χρόνια για το πτυχίο, 2 
χρόνια ο δεύτερος κύκλος των µεταπτυχιακών και 3 χρόνια ο 
κύκλος του διδακτορικού. Αν και στη χώρα µας δεν έχουν 
προσαρµοστεί ακόµα αυτά τα έτη σπουδών σε κάθε κύκλο, η 
υπουργός Παιδείας είχε δηλώσει παλιότερα ότι πρέπει να 
ανοίξει η συζήτηση για τα τρίχρονα πτυχία. 
Γιατί όµως το κεφάλαιο επιµένει στο σπάσιµο των σπουδών 
σε κύκλους, τι εξυπηρετεί αυτή η αλλαγή; Εχουµε εξηγήσει 
ότι ένας από τους κύριους στόχους του συνόλου των 
αναδιαρθρώσεων που προωθούνται στην εκπαίδευση, είναι η 
παραγωγή µισοµορφωµένου, άρα και φθηνού εργατικού 
δυναµικού, που θα προσαρµόζεται πανεύκολα στις ευέλικτες 
εργασιακές σχέσεις και δε θα προβάλλει απαιτήσεις, δε θα 
διεκδικεί δικαιώµατα. Για την παραγωγή αυτού του δυναµικού 
θα υπάρχει ο «πρώτος κύκλος» σπουδών, απ' όπου θα 
βγαίνει η µεγάλη µάζα του µισοειδικευµένου εργατικού 
δυναµικού. Το πτυχίο παύει να σηµαίνει ότι είσαι 
επιστήµονας, ότι µπορείς δηλαδή, µε επάρκεια να 
υπηρετήσεις ένα επιστηµονικό αντικείµενο, να παρακολουθείς 
τις εξελίξεις στην επιστήµη σου κ.ο.κ. ∆ηλαδή, οι σπουδές 
υποβαθµίζονται κατάφωρα και ο κόπος που κάνουν οι 
µαθητές, προκειµένου να εξασφαλίσουν µια θέση στα 
ανώτατα ιδρύµατα, καθίσταται χωρίς αντίκρισµα, ή αλλιώς 
«πολύ κακό για το τίποτα»! 
Επειδή όµως η παραγωγή έχει ανάγκη και από επιστήµονες, 
κάποιοι θα συνεχίζουν στους επόµενους κύκλους, θα είναι 
όµως ελάχιστοι µπροστά στη µάζα των αποφοίτων του 
πρώτου κύκλου. Ηδη, προκειµένου να έχει κάποιος πρόσβαση 

στα µεταπτυχιακά, παρεµβάλλονται µια σειρά ταξικοί 
φραγµοί: δίδακτρα, το επιπλέον κόστος που συνεπάγονται τα 
παραπάνω έτη σπουδών, συστατικές επιστολές, συνέντευξη, 
κλειστός αριθµός θέσεων κλπ. Ετσι, µε αυτά τα «φίλτρα» - 
που στο µέλλον θα παίζουν όλο και µεγαλύτερο ρόλο - 
εξασφαλίζεται όχι µόνο ο περιορισµός του αριθµού των 
φοιτητών στα µεταπτυχιακά, αλλά και ότι αυτοί οι φοιτητές 
θα επιλέγονται µε ιδεολογικά κριτήρια, ώστε να θέτουν τις 
επιστηµονικές γνώσεις που αποκτούν στην υπηρεσία του 
κεφαλαίου.  
Αντίστοιχα είναι τα «φίλτρα» και για τα διδακτορικά, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι η παραγωγή νέας γνώσης και η 
αναπαραγωγή του διδακτικού κι ερευνητικού προσωπικού 
των πανεπιστηµίων θα υπηρετούν ακριβώς τους ίδιους 
σκοπούς του κεφαλαίου. Ετσι, το ανώτατο επίπεδο σπουδών 
θα είναι προσβάσιµο µόνο για λίγους κι εκλεκτούς, µε ταξικά 
κριτήρια. 

 

Τι είναι και ποιες θα είναι οι συνέπειες του συστήµατος 
πιστωτικών µονάδων στην ανώτατη εκπαίδευση; 

Οι πιστωτικές ή «διδακτικές» µονάδες είναι ένα σύστηµα 
µπακαλίστικης αποτίµησης των σπουδών σε νούµερα, κοινό 
για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που συµµετέχουν στη 
διαδικασία της Μπολόνια και αποτελεί ένα ακόµα εργαλείο 
των αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση. Μακριά από την 
ουσία, την επιστηµονική επάρκεια και το περιεχόµενο ενός 
µαθήµατος ή ενός προγράµµατος σπουδών, όλα 
ισοπεδώνονται και µεταφράζονται σε ένα µάτσο αριθµούς. Ο 
κανόνας του συστήµατος λέει ότι 60 «ακαδηµαϊκές µονάδες» 
αποτελούν το φόρτο εργασίας ενός φοιτητή πλήρους 
φοίτησης κατά τη διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους. Ως 
φόρτος εργασίας νοείται ο χρόνος που καταναλώνει ο 
φοιτητής για να παρακολουθεί τις διαλέξεις των µαθηµάτων, 
να µελετά, να προετοιµάζει εργασίες, να προετοιµάζεται και 
να συµµετέχει στις εξετάσεις, σε πρακτικές ασκήσεις (όταν 
αυτές απαιτούνται) κλπ. Επειδή όµως αυτές οι ώρες εργασίας 
δεν µπορούν να επαληθευτούν, συνήθως οι µονάδες 
επιµερίζονται στα µαθήµατα και ο φοιτητής «περνώντας» ένα 
µάθηµα ή µια δέσµη µαθηµάτων αποκτά και τον αντίστοιχο 
αριθµό µονάδων (60 µονάδες το έτος). 
Στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια, αποφασίστηκε το 
σύστηµα αυτό να λειτουργεί όχι µόνο ως βάση σύγκρισης 
διαφορετικών σπουδών, αλλά και ως βάση συσσώρευσης 
µονάδων. Ετσι όµως ο κάθε φοιτητής κι απόφοιτος, θα 
αναγκαστεί να επιδοθεί σε ένα κυνήγι όλο και περισσότερων 
µονάδων, προκειµένου να πιστοποιεί έναν αυξηµένο αριθµό 
προσόντων. ∆ηλαδή, δε θα µετράει αν είναι δικηγόρος, 
οικονοµολόγος, φυσικός, µε βάση ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα σπουδών που θα τον καθιστά επιστήµονα, αλλά 
θα µετράει το πόσες µονάδες συγκεντρώνει στον ατοµικό του 
φάκελο. 
Για το σκοπό της «συσσώρευσης», έχει προταθεί εξάλλου, να 
µπορούν να παρέχουν πιστωτικές µονάδες κάθε είδους 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα κι όχι µόνο τα πανεπιστήµια, δηλαδή, 
να δίνουν µονάδες και τα κέντρα ξένων γλωσσών, τα 
ινστιτούτα κατάρτισης, οι φορείς που διοργανώνουν πάσης 
φύσεως σεµινάρια κλπ. Ετσι, η λεγόµενη διά βίου 
εκπαίδευση, θα εξελιχθεί σε µια διαδικασία διά βίου συλλογής 
πιστωτικών µονάδων και σ' αυτή την κούρσα, αυτοί που θα 
καταφέρνουν να συγκεντρώσουν περισσότερες µονάδες θα 
είναι αυτοί που θα έχουν να πληρώνουν από δω κι από κει, 
στα διάφορα ιδιωτικά κέντρα κι εκπαιδευτήρια, για να 
µαζεύουν δεξιότητες και µονάδες. 
Παράλληλα, οι πιστωτικές µονάδες µπορούν να 
λειτουργήσουν κι ως µοχλός για τη διάσπαση των σπουδών 
στα ίδια τα ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Θα είναι 
δυνατόν, να αναγνωρίζεται ως αριθµός µονάδων µόνο ένα 
τµήµα των σπουδών (π.χ. ένα έτος, 60 µονάδες) σε ένα 
συγκεκριµένο αντικείµενο και στη συνέχεια ένας αριθµός 
µονάδων σε άλλο αντικείµενο κ.ο.κ. Ετσι, οι 240 µονάδες 
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που αντιστοιχούν σε ένα τετράχρονο πτυχίο µπορεί να είναι 
για παράδειγµα ισότιµες µε την παρακολούθηση µόνο του 
πρώτου έτους σε τέσσερις εντελώς διαφορετικές σχολές ή µε 
την παρακολούθηση δυο χρόνων σε ένα πανεπιστήµιο, ενός 
χρόνου σε ένα ΙΕΚ και ενός ετήσιου σεµιναρίου µιας 
εταιρείας! Αλήθεια, τι είδους επιστήµονας θα είναι ένας 
τέτοιος απόφοιτος; 

 

Σήµερα, µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και της 
επιστήµης δεν είναι απαραίτητη η διά βίου εκπαίδευση, 
για την οποία µιλάει η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ; 

Η «διά βίου» µάθηση ή εκπαίδευση που συνεχώς 
επικαλούνται και εγκωµιάζουν η κυβέρνηση της Ν∆ και το 
ΠΑΣΟΚ δεν έχει καµιά σχέση µε το «γηράσκω αεί 
διδασκόµενος», ούτε έχει καµιά θετική έννοια για την 
εργατική τάξη και το λαό. Σηµαίνει ότι οι εργαζόµενοι θα 
αναγκάζονται να τρέχουν διαρκώς πίσω από σεµινάρια, 
προγράµµατα επιµόρφωσης και ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης 
και θα επωµίζονται το αντίστοιχο εκπαιδευτικό κόστος, 
προκειµένου να αλλάζουν ειδικότητα µήπως και αποκτήσουν 
περισσότερες «πιθανότητες απασχόλησης».  
Η «διά βίου εκπαίδευση» πάει µαζί µε την «καραµέλα» ότι 
δήθεν για την ανεργία φταίει η εκπαίδευση, ότι αν είσαι 
άνεργος φταις εσύ, δηλαδή, που δεν έκανες τις σωστές 
εκπαιδευτικές επιλογές, που δε διάβασες σωστά τι θέλει η 
αγορά (δηλαδή οι εργοδότες)... Μ' αυτή τη λογική, η 
εκπαίδευση παύει να είναι ευθύνη του κράτους και γίνεται 
ατοµική υπόθεση του καθενός. Ετσι, το κόστος της 
πολλαπλασιάζεται και πέφτει στις πλάτες του λαού, ενώ 
αθωώνεται η εκάστοτε κυβέρνηση για την πολιτική της και 
µάλιστα, όχι µόνο για την εκπαιδευτική της πολιτική. Για 
παράδειγµα, για την ανεργία των εκπαιδευτικών ή των 
γιατρών δε θα φταίει ότι δε γίνονται διορισµοί, αλλά θα 
φταίνε αυτοί που επέλεξαν να σπουδάσουν εκπαιδευτικοί ή 
γιατροί.  
Η υπουργός Παιδείας, Μ. Γιαννάκου, έχει δηλώσει 
επανειληµµένα ότι σύµφωνα µε τους σύγχρονους 
υπολογισµούς, κάθε εργαζόµενος θα χρειάζεται στο µέλλον 
να αλλάζει επαγγελµατική ειδικότητα για εφτά φορές 
τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αυτό όµως, δεν 
είναι µια αντικειµενική διαδικασία που θα συµβεί λόγω της 
γρήγορης εξέλιξης της επιστήµης και της τεχνολογίας, όπως 
θέλουν να µας πείσουν. Η επιστήµη και η εφαρµογή της δεν 
αναπτύσσεται µόνο στις µέρες µας. Τα τελευταία διακόσια 
χρόνια προχωράει µε ταχύτατους ρυθµούς κι έχει κάνει 
άλµατα ίσως και µεγαλύτερα από αυτά που κάνει σήµερα. 
Αρα δεν είναι η επιστήµη που σπρώχνει στη συχνή αλλαγή 
επαγγέλµατος, αλλά είναι η ανάγκη του κεφαλαίου να µειώνει 
συνεχώς την τιµή της εργατικής δύναµης. Στη φάση που 
βρίσκεται σήµερα, ο ιµπεριαλισµός έχει ανάγκη από στρατιές 
«απασχολήσιµων», από εφεδρείες φθηνού κι ευέλικτου 
εργατικού δυναµικού που θα το περιφέρει ανάλογα µε τις 
πρόσκαιρες ανάγκες του. Αυτό το σκοπό έρχεται να 
υπηρετήσει η διά βίου εκπαίδευση. 
Από τα παραπάνω συνάγεται κιόλας ότι δεν πρόκειται για 
εκπαίδευση στέρεα, ολόπλευρη, που θα καλλιεργεί 
πραγµατικά τον εκπαιδευόµενο. Αντίθετα, αυτό που 
ονοµάζουν «διά βίου εκπαίδευση» είναι ταχύρυθµη 
κατάρτιση, µετάδοση κάποιων δεξιοτήτων που πρόσκαιρα 
µπορεί να έχουν ένα αντίκρισµα στην αγορά, έχουν όµως και 
πολύ σύντοµη ηµεροµηνία λήξης, είναι δεξιότητες που 
απαξιώνονται πολύ γρήγορα. Ετσι, µετά την απαξίωσή τους 
δηµιουργείται και η ανάγκη επανακατάρτισης µέσα από το 
σύστηµα της «διά βίου εκπαίδευσης», που τελικά είναι µια 
κατάσταση «διά βίου» αµάθειας και εκµετάλλευσης. 

 

Τι ελέγχει η αξιολόγηση στην ανώτατη εκπαίδευση; 
Ποια είναι τα κριτήριά της; 

Η αξιολόγηση προβάλλεται από την κυβέρνηση ως το 
φάρµακο διά πάσαν νόσον. Οµως, εκείνο που κρίνει τελικά η 
αξιολόγηση είναι κατά πόσον το ίδρυµα λειτουργεί σαν 
καλοκουρδισµένη επιχείρηση, «προοδεύει» σύµφωνα µε τις 
αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις. Τα κριτήρια της 
«αξιολόγησης» δεν έχουν δηµοσιευτεί επισήµως, ωστόσο η 
«αξιολόγηση» αυτού του τύπου εφαρµόζεται σε πολλές 
χώρες του εξωτερικού και σύµφωνα µε την εµπειρία από 
αυτές τις χώρες (που τις επικαλούνται µάλιστα, ως πρότυπα 
οι εκπρόσωποι της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ) κριτήρια για ένα 
ίδρυµα ή Τµήµα ανώτατης εκπαίδευσης είναι: ο αριθµός των 
φοιτητών που το επιλέγουν, η γνώµη των φοιτητών για 
τα µαθήµατα, η αναλογία φοιτητών - διδασκόντων, ο 
αριθµός αποφοίτων, ο µέσος χρόνος αποφοίτησης, ο 
αριθµός µεταπτυχιακών τίτλων που απονέµονται, η 
επάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής, ο απαιτούµενος 
χρόνος διεκπεραίωσης υποθέσεων εντός του ιδρύµατος 
(διοικητικές υπηρεσίες), ο αριθµός επιστηµονικών 
δηµοσιεύσεων (άρθρων και συγγραµµάτων) των 
καθηγητών, ο αριθµός των ερευνητικών προγραµµάτων 
που εκπονούνται και οι ιδιωτικές χρηµατοδοτήσεις που 
προσελκύονται. 
Ας δούµε τι σηµαίνουν όµως, πιο αναλυτικά τα παραπάνω. 
Αναφέρονται ως κριτήριο αξιολόγησης ενός ιδρύµατος οι 
ιδιωτικές χρηµατοδοτήσεις, που προσελκύονται. ∆ηλαδή, το 
ίδρυµα θα έχει στόχο να βρίσκει ιδιώτες να το χρηµατοδοτούν 
προκειµένου να επιβιώσει και για να το πετύχει αυτό (αφού 
κανένας ιδιώτης - επιχειρηµατίας δε χαρίζει χρήµατα αν δεν 
έχει να κερδίσει κάτι) προφανώς θα πουλάει έρευνα και 
λοιπές υπηρεσίες. Ο αριθµός ερευνητικών προγραµµάτων, 
επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και µεταπτυχιακών τίτλων, 
είναι επίσης ποσοτικά κριτήρια που κινούνται στην αγοραία 
λογική για την έρευνα, τη λογική που θέλει µεγάλη 
παραγωγή σε µελέτες και πατέντες, άµεσα εφαρµόσιµες από 
τις επιχειρήσεις ώστε να τους φέρνουν κι άµεσα κέρδη. 
Οµως, για παράδειγµα, στην ιατρική µπορεί να γίνονται 
δεκάδες µελέτες µέσα σε ένα χρόνο για τις επιπτώσεις 
κάποιων καλλυντικών στο δέρµα, αλλά µια σοβαρή έρευνα 
για ένα φάρµακο που σώζει ζωές, µπορεί να κρατήσει χρόνια 
µέχρι να έχει αποτέλεσµα. 
Η ζήτηση ενός Τµήµατος από τους φοιτητές έχει να κάνει σ' 
ένα βαθµό, µε όρους διαφήµισης. Το ίδρυµα που θα 
καταστρώσει την καλύτερη διαφηµιστική καµπάνια, το Τµήµα 
που το προτείνουν περισσότερο τα φροντιστήρια, αυτό που 
έχει πετύχει να πλασαριστεί ως καλή επένδυση για την 
επαγγελµατική προοπτική... θα προσελκύσει περισσότερους 
φοιτητές. Αντίστροφα, αν όλα τα Τµήµατα ήταν ισότιµα, 
υψηλού επιπέδου και εξασφάλιζαν εξίσου επαγγελµατική 
αποκατάσταση στους αποφοίτους τους, τότε η «ζήτηση» δε 
θα είχε κανένα νόηµα ως κριτήριο.  
Η αναλογία φοιτητών - διδασκόντων, η επάρκεια 
υλικοτεχνικής υποδοµής, η ταχεία λειτουργία των διοικητικών 
υπηρεσιών, ανήκουν στα... αυτονόητα που πρέπει να 
εξασφαλίζει το κράτος για τα ιδρύµατα, προσλαµβάνοντας 
επαρκές προσωπικό και εξασφαλίζοντας τους κατάλληλους 
χώρους. Αντίστοιχα, ο αριθµός αποφοίτων και ο µέσος 
χρόνος αποφοίτησης, έχουν να κάνουν µε το κατά πόσο το 
κράτος έχει εξασφαλίσει τους όρους για να ολοκληρώσουν 
όλοι οι νέοι τις σπουδές τους κανονικά, χωρίς να χρειάζεται 
να δουλεύουν παράλληλα. Τίθεται ως κριτήριο όµως, γιατί το 
κεφάλαιο έχει ανάγκη από µεγάλη µάζα αποφοίτων που 
γρήγορα θα ανανεώνεται. 
Τα κριτήρια της αξιολόγησης είναι έτσι διαµορφωµένα ώστε 
να ταιριάζουν απόλυτα σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
που λειτουργούν µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. ∆ιαφήµιση, 
προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων, παραγωγή µελετών και 
αποφοίτων που θα είναι άµεσα αξιοποιήσιµοι από τις 
επιχειρήσεις. Η αξιολόγηση δηλαδή είναι ένας ακόµα 
µηχανισµός υποβοηθητικός της λειτουργίας των 
πανεπιστηµίων µε όρους αγοράς. 
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Μπορεί η διασύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά 
και τις επιχειρήσεις να λύσει το πρόβληµα της 
ανεργίας; 

Η κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΕΒ και οι λοιποί θιασώτες της 
αντιδραστικής µεταρρύθµισης στην Παιδεία προσπαθούν να 
πείσουν ότι δήθεν κόπτονται για την ανεργία, η οποία 
µαστίζει κυρίως τη νεολαία. Βρήκαν µάλιστα τον ένοχο: Τις 
σπουδές, που σήµερα δεν είναι τάχα εναρµονισµένες µε την 
αγορά εργασίας, µε αποτέλεσµα - λένε - να υπάρχει πλήθος 
αποφοίτων χωρίς επαγγελµατικό αντίκρισµα. 

Είναι αβάσιµο και παραπλανητικό το επιχείρηµα ότι η 
προσαρµογή των σπουδών στις ανάγκες της «αγοράς», η 
σύνδεση των σπουδών µε τις επιχειρήσεις, θα εξασφαλίσει 
άµεσα µια θέση εργασίας στους αποφοίτους. Γιατί η ανεργία 
είναι σύµφυτη µε τον καπιταλισµό, όπου οι εφεδρείες 
ανέργων χρησιµεύουν στο κεφάλαιο για να συµπιέσει στο 
κατώτατο δυνατό όριο τις απαιτήσεις των εργαζοµένων και να 
εντείνει την εκµετάλλευσή τους. 

Η ανεργία των αποφοίτων δεν οφείλεται στην έλλειψη των 
κατάλληλων ειδικοτήτων και δεξιοτήτων. Αλλωστε, υπάρχει 
µια πληθώρα υπερπροσοντούχων νέων - όπως 
χαρακτηριστικά παραδέχεται η Λευκή Βίβλος για την 
εκπαίδευση - οι οποίοι µπορούν να καλύψουν ανάγκες της 
παραγωγής, ακόµα και σε θέσεις που απαιτούν λιγότερα 
προσόντα. Οµως, ούτε αυτοί βρίσκουν δουλιά. Ταυτόχρονα, 
και οι απόφοιτοι των ΙΕΚ, τα οποία βρίσκονται σε απόλυτη 
σύνδεση µε τις επιχειρήσεις, προστίθενται στις στρατιές 
ανέργων και όταν βρίσκουν δουλιά τη βρίσκουν µε άθλιους 
όρους, χωρίς δικαιώµατα και µε πενιχρές αποδοχές. 
Εκείνο που εννοούν κυβέρνηση, ΠΑΣΟΚ και βιοµήχανοι όταν 
µιλούν για σύνδεση των σπουδών µε την αγορά εργασίας 
είναι ακόµα µεγαλύτερο δέσιµο των εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων στις επιδιώξεις των επιχειρήσεων. ∆ηλαδή, να 
βγαίνει από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µια µεγάλη µάζα 
φτηνού και ευέλικτου εργατικού δυναµικού, το οποίο να 
προσαρµόζεται στις τρέχουσες ανάγκες που έχει κάθε φορά η 
παραγωγή και ταυτόχρονα να υπάρχει ένας περιορισµένος 
αριθµός υψηλά ειδικευµένου επιστηµονικού δυναµικού. 
Μια τέτοια διασύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε την 
αγορά δε συµφέρει τους αποφοίτους. Γιατί, στη συντριπτική 
πλειοψηφία τους, θα έχουν µερική γνώση, δε θα γνωρίζουν 
ολοκληρωµένα το αντικείµενό τους και δε θα µπορούν να 
εξασκήσουν αυτόνοµα το επάγγελµα. Και όταν οι λίγες και 
ληξιπρόθεσµες γνώσεις που έχουν λάβει δε θα χρειάζονται σε 
εκείνη τη φάση ή θα καταργούνται από την ίδια την εξέλιξη, 
θα απολύονται ή θα λήγει η άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 
Και θα εξωθούνται σε συστήµατα ανανέωσης της κατάρτισής 
τους, προκειµένου να διατηρήσουν το δικαίωµα να 
διεκδικήσουν εργασία. 
Ακόµα και όταν η διασύνδεση των πανεπιστηµίων µε την 
αγορά θα έχει γίνει πιο σφιχτή απ' ό,τι ήδη είναι σήµερα και 
τα υποτιθέµενα µέτρα για τη µείωση της ανεργίας θα έχουν 
παρθεί, η ανεργία θα εξακολουθεί να υπάρχει. Και τότε θα 
µας λένε ότι υπεύθυνοι για την ανεργία των αποφοίτων είναι 
οι ίδιοι οι απόφοιτοι. Που δεν έκαναν καλή επιλογή σχολής ή 
αντικειµένου, που δε φρόντισαν να αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους µε σεµινάρια και καταρτίσεις, που δε 
χτύπησαν τις σωστές πόρτες... Ηδη µιλούν για αποκλειστικά 
ατοµική ευθύνη του ανέργου, δηλαδή για το ότι δε βρίσκει 
δουλιά! 

Χρειάζονται πραγµατικά µεταρρυθµίσεις σήµερα στην 
ανώτατη εκπαίδευση και τι είδους µεταρρυθµίσεις; 

Οι µεταρρυθµίσεις που σπρώχνουν τα πανεπιστήµια και τα 
ΤΕΙ στην ιδιωτικοποίηση δεν αποτελούν λύση στα σύγχρονα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι λαϊκές οικογένειες µε την 
εκπαίδευση των παιδιών τους. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 
Ν∆, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ υποστηρίζουν το πνεύµα αυτών των 

µεταρρυθµίσεων, οι οποίες στην πραγµατικότητα 
εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες του καπιταλισµού. 

Το ΚΚΕ αντιπροτείνει την αναδιαµόρφωση µιας πραγµατικά 
Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης µε ισότιµα ιδρύµατα, που θα 
συνεργάζονται - αντί να ανταγωνίζονται - για να 
αναπτύσσουν την επιστήµη µε κριτήριο την ευηµερία όλου 
του λαού και όχι της ολιγαρχίας του πλούτου. Αυτή θα 
βασίζεται σε πραγµατικά επιστηµονικά αντικείµενα, µε 
ενότητα στα προγράµµατα σπουδών, µε την απαραίτητη 
χρονική διάρκεια, µε επιστηµονική και επαγγελµατική 
ειδίκευση, σε αντίθεση µε την πολιτική που µετατρέπει την 
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση σε άθροισµα ευέλικτων 
µαθήσεων. Ανώτατα ιδρύµατα που θα συνενώνουν και θα 
αναπτύσσουν ευρύ κύκλο επιστηµονικών αντικειµένων και θα 
συγκεντρώνουν µεγάλο αριθµό επιστηµονικού δυναµικού, 
χωρίς µεταξύ τους κατηγοριοποιήσεις, και χωρίς την 
αναχρονιστική διάκριση σε πανεπιστηµιακή και σε µη 
πανεπιστηµιακή - τεχνολογική εκπαίδευση. Τα ΤΕΙ αφού 
αναβαθµιστούν να ενταχθούν είτε στην ανώτατη είτε στην 
τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση, ανάλογα µε το 
αντικείµενό τους. 
Σύµφωνα µε την πρόταση του ΚΚΕ, το πτυχίο πρέπει να αρκεί 
από µόνο του για να πιάσει κανείς δουλιά και να µη 
χρειάζεται κανένας άλλος φορέας διαπίστευσης της 
επαγγελµατικής ικανότητας. Οι υψηλού επιπέδου ενιαίες 
προπτυχιακές σπουδές να οδηγούν σε «µάστερ» και οι 
µεταπτυχιακές σπουδές να προωθούν την παραγωγή της νέας 
γνώσης και να οδηγούν σε διδακτορικό. Οσο για την έρευνα, 
να αναπροσανατολιστεί ώστε να υπηρετεί το λαό αντί τα 
ιδεολογικά, πολιτικά, οικονοµικά συµφέροντα των ιδιωτών 
χρηµατοδοτών της. 
Για µια τέτοιου επιπέδου ανώτατη εκπαίδευση, είναι 
απαραίτητη η γενναία χρηµατοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισµό, προς όλα ανεξαιρέτως τα ιδρύµατα και το 
επιστηµονικό προσωπικό (ώστε να µπει τέρµα στη νοσηρή 
κατάσταση της διαχείρισης του µεγάλου όγκου των 
ερευνητικών προγραµµάτων από µια µειοψηφία του ∆ΕΠ, 
διασυνδεδεµένη µε επιχειρηµατικά και κυβερνητικά 
κυκλώµατα). Παράλληλα, αυτή η γενναία χρηµατοδότηση να 
συνδυάζεται µε κατάργηση κάθε επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας των ίδιων των ιδρυµάτων ή των 
πανεπιστηµιακών, κατάργηση της ανταποδοτικής λειτουργίας 
των ιδρυµάτων. 
Βέβαια, χρειάζονται και µια σειρά µέτρα φοιτητικής µέριµνας 
(δωρεάν σίτιση, στέγαση, παροχή όλων των απαραίτητων 
συγγραµµάτων στους φοιτητές και πανεπιστηµιακά 
τυπογραφεία για την παραγωγή τους), όπως και µέτρα για το 
διδακτικό κι ερευνητικό προσωπικό. Πρόσληψη όλου του 
προσωπικού, κατάργηση των ελαστικών εργασιακών 
σχέσεων, καθιέρωση της πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης του διδακτικού προσωπικού ώστε να αφιερωθεί 
αποκλειστικά στα διδακτικά και ερευνητικά του καθήκοντα.  

Πού αποσκοπεί το σύνθηµα για ελεύθερη πρόσβαση 
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα; 

Το σύνθηµα για ελεύθερη πρόσβαση στα Πανεπιστήµια 
φαντάζει πολύ προοδευτικό και σύγχρονο. Ωστόσο, είναι 
πολύ επικίνδυνο και απατηλό, κρύβει οδυνηρές καταστάσεις 
και ακόµα περισσότερους ταξικούς φραγµούς. 

Σήµερα είναι πάρα πολλοί οι µαθητές που δεν ολοκληρώνουν 
το δωδεκάχρονο σχολείο και πολλοί εκείνοι που δεν 
ολοκληρώνουν ούτε καν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Πώς 
µπορεί κανείς να µιλάει για ελεύθερη πρόσβαση στην 
ανώτατη εκπαίδευση; Ελεύθερη πρόσβαση για ποιους; Για 
τους κάθε χρόνο και λιγότερους µαθητές που καταφέρνουν 
να τελειώσουν το σχολείο; 
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Το σηµερινό επίπεδο ανάπτυξης της παραγωγής δεν επιβάλλει 
όλοι οι εργαζόµενοι να έχουν ανώτατη παιδεία. Αντίθετα 
καθιστά αναγκαίο και δυνατό όσο ποτέ να αποκτούν όλοι οι 
εργαζόµενοι - ανεξάρτητα από το επάγγελµα που κάνουν - 
ολόπλευρη γενική µόρφωση µέσα από ένα ενιαίο για όλους 
δωδεκάχρονο σχολείο. Το ζητούµενο λοιπόν είναι αν όλοι οι 
εργαζόµενοι θα διαθέτουν το αναγκαίο στην εποχή µας 
υπόβαθρο γενικής µόρφωσης από το σχολείο και όχι αν θα 
µπουν όλοι στα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ. 
Επιπλέον, για όλα εκείνα τα επαγγέλµατα για τα οποία δεν 
απαιτείται επιστηµονική µόρφωση, οφείλουν να υπάρχουν 
επαγγελµατικές σχολές. Πρέπει, δηλαδή, να υπάρχει ένα 
πλέγµα «µεταλυκειακών» δηµόσιων επαγγελµατικών σχολών, 
ώστε ο νέος να µπορεί να σπουδάζει το επάγγελµα που 
επιλέγει να ακολουθήσει και να µην εξαναγκάζεται σε 
ψευτοκαταρτίσεις επί πληρωµή, τύπου ΙΕΚ και κολεγίων της 
πλατείας Κάνιγγος. 
Από τη στιγµή που απουσιάζουν όλα αυτά - βασική µόρφωση 
για όλους από το σχολείο και επαγγελµατικές σχολές - το 
σύνθηµα για ελεύθερη πρόσβαση αποσκοπεί να µετατρέψει 
τα δηµόσια πανεπιστήµια σε ένα συνονθύλευµα ιδρυµάτων 
πολλών κατηγοριών, µε τα περισσότερα ιδρύµατα να 
παρέχουν υποβαθµισµένη κατάρτιση. Συνέπεια αυτής της 
κατάστασης θα είναι πολύ λίγοι νέοι να φοιτούν τελικά σε 
πραγµατικά πανεπιστήµια και να αποκτούν αληθινή 
επιστηµονική µόρφωση. 
Με την ελεύθερη πρόσβαση το «ξεκαθάρισµα» µεταφέρεται 
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Στοχεύει στη µετατροπή 
του Πανεπιστηµίου και των ΤΕΙ σε κέντρα διαλογής των 
νέων. ∆ηλαδή, ας µπουν όλοι στα Πανεπιστήµια και τα 
Πανεπιστήµια µετά θα καθορίσουν ποιοι µπορούν να 
συνεχίσουν, σε ποιον τοµέα, ποιοι παίρνουν πτυχίο κλπ. Οι 
ταξικοί διαχωρισµοί δηλαδή µεταφέρονται στο ίδιο το ίδρυµα: 
Προαπαιτούµενα, πολλαπλές εξετάσεις, διαγραφές λόγω 
ξεπεράσµατος των ετών φοίτησης, µεταφορά µαθηµάτων από 
το πρόγραµµα σπουδών στον µεταπτυχιακό κύκλο... Ετσι 
ώστε η µεγάλη µάζα των νέων να µην παίρνει ολοκληρωµένη 
και υψηλού επιπέδου επιστηµονική µόρφωση. 
Η πρόταση για ελεύθερη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση 
συνδέεται µε τη λογική ότι η εκπαίδευση είναι ατοµική 
υποχρέωση, ωφελεί µόνο το άτοµο που τη λαµβάνει. Οτι, 
δηλαδή, η εκπαίδευση δεν είναι κοινωνική υπόθεση, για την 
οποία πρέπει µέσα από κοινωνικό σχεδιασµό να φροντίζει το 
κράτος (όπως για παράδειγµα να σχεδιάζει ότι σε τόσα χρόνια 
η κοινωνία χρειάζεται τόσους µηχανικούς, τόσους γιατρούς, 
τόσους εκπαιδευτικούς...). Εντάσσεται στη λογική που 
παραδίδει τη ρύθµιση του πόσοι και ποιοι θα σπουδάσουν 
στην αγορά µε κριτήριο: όποιος έχει χρήµατα σπουδάζει. 

Πώς µπορούν να λυθούν τα σοβαρά προβλήµατα που 
εµφανίζονται στην εκπαίδευση των παιδιών των 
µεταναστών; 

Την ίδια στιγµή που περισσεύουν στην Πρωτοβάθµια και 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση τα προγράµµατα που 
προσφέρονται δήθεν ενάντια στο ρατσισµό, την ξενοφοβία, 
τα προγράµµατα που δήθεν καλλιεργούν το σεβασµό στη 
διαφορετικότητα... την ίδια στιγµή, ένα µεγάλο ποσοστό 
παιδιών µεταναστών που ζουν σήµερα στη χώρα µας δεν 
πηγαίνουν καν στο σχολείο ή δεν καταφέρνουν να το 
ολοκληρώσουν. Ακόµα όµως και για τα παιδιά των 
µεταναστών που παραµένουν και φοιτούν στο σχολείο τα 
πράγµατα είναι πολύ δύσκολα. 
Η εµπειρία (στο εσωτερικό και το εξωτερικό) έχει δείξει ότι τα 
«διαπολιτισµικά» σχολεία τονίζουν περισσότερο τις διαφορές 
και γκετοποιούν τα παιδιά των µεταναστών, καθώς όλοι 
γνωρίζουν ότι σ' αυτά τα σχολεία πάνε κάποια... άλλα παιδιά. 
Τόσο αυτά τα σχολεία όσο και οι «τάξεις υποδοχής», όπου 
υπάρχουν, δεν µπορούν να λύσουν το πρόβληµα. Τα 
περισσότερα παιδιά µεταναστών πάνε σε κοινά σχολεία, χωρίς 

όµως να έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις για 
τη φοίτησή τους σε αυτά. 
Το πρώτο και βασικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν τα παιδιά 
των µεταναστών στο σχολείο είναι το γλωσσικό. Τα παιδιά 
των µεταναστών δε µαθαίνουν τη µητρική τους γλώσσα και 
καθώς η γλώσσα είναι το πρωταρχικό εργαλείο για την 
ανάπτυξη της σκέψης, µη µαθαίνοντας τη µητρική τους 
γλώσσα, δεν εξελίσσεται η σκέψη τους. Μπαίνοντας στα 
κοινά σχολεία, ούτε τη δικιά τους γλώσσα µαθαίνουν, ούτε 
την ελληνική µπορούν να κατανοήσουν µε την ευχέρεια που 
αντικειµενικά έχουν τα Ελληνόπουλα. Ετσι δηµιουργούνται 
τεράστια προβλήµατα τόσο για τους ίδιους, αλλά και τους 
συµµαθητές τους (σε περιπτώσεις που τα παιδιά των 
µεταναστών είναι πλειοψηφία, «µένει πίσω» όλη η τάξη). 
Γίνεται κατανοητό, λοιπόν, ότι είναι µεν απαραίτητη η 
φοίτηση των παιδιών των µεταναστών σε κοινά σχολεία µε τα 
Ελληνόπουλα (όχι να πετιούνται σε σχολεία - γκέτο), αλλά, 
παράλληλα µε το κοινό πρόγραµµα του σχολείου, είναι 
απαραίτητο να διδάσκονται τη µητρική τους γλώσσα, την 
ιστορία της πρώτης τους πατρίδας. Χρειάζεται, ακόµα, να 
παίρνονται και συµπληρωµατικά µέτρα για τη διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας σ' αυτά τα παιδιά. Από ένα τέτοιο σχολείο 
πρέπει να λείπει εντελώς η θρησκεία, που αποτελεί έναν από 
τους κατεξοχήν παράγοντες διαφοροποίησης. Στόχος αυτού 
του σχολείου θα είναι να κατανοούν όλα τα παιδιά τα κοινά 
προβλήµατα της τάξης τους (γιατί η πλειοψηφία τους, 
µεταναστόπουλα κι Ελληνόπουλα, είναι παιδιά της εργατικής 
τάξης). 
Τέτοιου τύπου µέτρα για την εκπαίδευση των παιδιών των 
µεταναστών πρέπει να συµβαδίζουν και µε µέτρα που θα 
δίνουν λύσεις στα προβλήµατα διαβίωσης των µεταναστών: 
Αντιµετώπιση προβληµάτων στη διαδικασία αδειοδότησης 
παραµονής και εργασίας, σταθερή εργασία και ίση 
µεταχείριση των µεταναστών στην εργασία, µέτρα για τη 
λαϊκή στέγη κ.ο.κ. Γιατί, φυσικά, όσο καλό και να είναι το 
σχολείο, ένα παιδί που θα αναγκάζεται να δουλεύει 
παράλληλα ή να µελετά σε ένα δωµάτιο µε δέκα νοµαταίους 
µέσα... δε θα µπορέσει να παρακολουθήσει το σχολείο. 
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